ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN

KARIN BRUNK HOLMQVIST

Potensgivarna

ORDLISTA
Kapitel 1
smed (sida 3, rad 6) – ett yrke där man tillverkar saker i smide
kokade in bär (sida 3, rad 6) – ungefär som att göra sylt

Kapitel 4
av något slag (sida 13, rad 11) – av okänd sort

Kapitel 3
det är något lurt (sida 17, rad 1) – det är något som är konstigt
snoka (sida 41, rad 16) – vara nyfiken

Kapitel 7
trams (sida 22, rad 17) – här: oviktigt

Kapitel 9
snopen (sida 28, rad 8) – förvånad
problem med potensen (sida 30, rad 5) – problem att få erektion

Kapitel 14
fumlade (sida 47, rad 12) – här: rörde osäkert
metmask (sida 47, rad 14) – här: orörlig och slapp
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Kapitel 16
skrattade så att de kiknade (sida 53, rad 15) – skrattade så att de inte kunde andas

Kapitel 17
häftigt (sida 55, rad 8) – snabbt

Kapitel 19
ha lift (sida 58, rad 7) – åka med
rättade till (sida 62, rad 6) – städade

Kapitel 20
har råkat ut för (sida 64, rad 5) – här: har träffat

Kapitel 21
sviktande potens (sida 67, rad 13) – svag/dålig potens

Kapitel 25
verka (sida 77, rad 8) – fungera
frodigare (sida 77, rad 16) – här: växer bättre

Arbeta med ordlistan
1. Gå tillbaka till boken. Läs meningarna där orden i ordlistan finns. Förklara med egna ord
vad meningarna betyder.
2. Skriv en exempelmening med varje ord i ordlistan.
3. Beskriv vad ”skratta så att man kiknar” betyder. Finns det något liknande uttryck på ditt
språk?
4. Titta på orden i ordlistan. Till vilken ordklass hör de flesta av orden?
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GRAMMATIK
Verb
föder, födde, fött
använder, använde, använt
läser, läste, läst
hugger, högg, huggit
sköter, skötte, skött

Leta i boken efter verben ifrån listan. Verben finns i första kapitlet. Skriv av meningen som
står i preteritum (dåtid). Ändra sedan tempus på verben till presens (nutid).

Välj fem verb från kapitel 2. Skriv dem i tabellen:
Presens

Preteritum

Perfekt

Skriv färdigt meningen:
1. Sedan flera år tillbaka …
2. Samma tid varje kväll …
3. När …
4. På kvällen …
5. Men …
6. Varje eftermiddag …
Vilken/vilka mening(-ar) börjar inte med ett tidsord?
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LÄSFÖRSTÅELSE
Kapitel 1
Vilka personer handlar berättelsen om?
Hur beskrivs hemmet?

Kapitel 2
Vad har hänt i byn?
Varför låtsas de att de rensar ogräs?

Kapitel 3
Beskriv Borrby.
Vad tror systrarna om Alvar?

Kapitel 4
Vad måste systrarna prata med Alvar om?
Hur går det?

Kapitel 5
Varför tror systrarna att det är något som är lurt?

Kapitel 6
Vad tyckte Alvar om systrarnas hus?
På vilket sätt var det en kväll som systrarna aldrig skulle glömma?

Kapitel 7
Vad händer med katten när den äter gödning?
Varför ringer Rutger så ofta?
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Kapitel 8
Sammanfatta kapitel åtta.

Kapitel 9
Hur mår Rutger, tror du? Motivera ditt svar med hjälp av exempel ur texten.
Ur vems perspektiv är kapitel nio skrivit?

Kapitel 10
Vad tyckte Elida och Tilda om kräftorna?
Vad är oväntat med kaninernas beteende?

Kapitel 11
Vad gör Alvar med sitt kaffe?

Kapitel 12
Vad planerar Elida och Tilda?

Kapitel 13
Vad står det på vykortet?
På vilket sätt var det ett konstigt samtal som de hade i köket?
Vad är Tilda orolig för?

Kapitel 14
Hur beter sig Rutger mot Marianne, tycker du? Motivera ditt svar med exempel ur kapitlet.

Kapitel 15
Varför köper Elida och Tilda en tidning?
Varför vill Elida vänta med att skriva etiketterna?
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Kapitel 16
Varför drar systrarna för gardinerna?
Vad får systrarna att skratta så att de kiknar?

Kapitel 17
Vad får Marianne att bli arg på Rutger?

Kapitel 18
Hur gör systrarna fint för att Alvar ska komma?

Kapitel 19
Systrarna är nervösa, hur kan du se det i texten?

Kapitel 20
Hur är Rutger och Mariannes jul?

Kapitel 21
Är systrarnas verksamhet en succé eller en flopp? Motivera ditt svar.
Vad får systrarna veta om sin bror?

Kapitel 22
Vad är Rutger orolig för?

Kapitel 23
Tilda ljuger för kassörskan, vad säger hon?
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Kapitel 24
Vilket uppdrag får Rutger på sitt arbete?
Vad tänker Rutger om paketet som han får?

Kapitel 25
På vilket sätt är Rutger förändrad när Marianne kommer hem?

Kapitel 26
Varför bestämmer systrarna sig för att sluta sälja medlet?

Kapitel 27
Vad gömmer Rutger för Marianne?

Kapitel 28
Vilket dilemma ställs Elida och Tilda inför i det här kapitlet?
Hur löser de det?

Kapitel 29
Vad är det med brevet som gör Rutger misstänksam?
Varför bestämmer Rutger sig för att åka och hälsa på sina systrar?

Kapitel 30
Vad får Rutger veta när han läser kassaboken?
Hur reagerar han?

Kapitel 31
Hur slutar boken?
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SKRIVA
Sammanfatta
1. I varje bok finns det ett problem. Detta kallas för bokens konflikt. Vad tycker du är
problemet i den här boken? Förklara varför du tycker så.
2. Berätta allt du vet om huvudpersonen och de andra personerna i boken.
3. Skriv en sammanfattning av boken. Berätta det viktigaste ur boken.

Ge ett omdöme
1. Välj ut en sida eller ett kapitel i boken som du tyckte mycket om. Förklara varför du valde
just den sidan eller det kapitlet. Vad var det med det som du tyckte om?
2. Berätta vad du tyckte om hela boken och försök förklara varför. Använd dig gärna av
något exempel i boken för att förklara vad du tycker.

Associera
Att associera är att tänka fritt. Berätta vad den här boken fick dig att tänka på. Vad kände du
när du läste boken?

Skriv en fortsättning
Skriv och berätta om vad som händer med systrarna och deras bror. Kommer de att nöja sig
med sitt nya badrum eller vill de göra fler förändringar i huset? Kommer systrarna fortsätta
att vara vänner med Alvar? Hur går det för Rutger och Marianne?
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Analysera
1. Teman är ämnen som boken handlar om. Exempel på teman är kärlek, vänskap,
förlåtelse och svek. Vilka teman kan du hitta i Potensgivarna?
2. Författaren byter person som berättelsen utgår ifrån ibland. Mellan vilka olika personer
skiftar berättarperspektivet? Varför tror du att författaren väljer att byta perspektiv
ibland?
3. Beskriv språket i boken. Är det ett ungdomligt språk, är det mycket talspråk eller är det
kanske mer skriftspråkligt och ålderdomligt? Förklara vad du tycker och motivera ditt
svar.
4. Beskriv miljön i boken.
5. Vad får du veta om det samhälle som systrarna lever i? På vilka sätt är det likt eller olikt
det samhälle som du lever i?
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